
WYBORY DO MIEJSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU 

PUBLICZNEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM IV KADENCJI 

(opisu kandydata dokonano na podstawie informacji  

zawartej w karcie zgłoszeniowej) 

 

I. Obszar działalności na rzecz dzieci, młodzieży i wsparcia rodziny 

 

Monika Malczewska - kandydatka zgłoszona przez Związek Strzelecki 

STRZELEC Organizację Społeczno Wychowawczą Jednostkę Strzelecką 1002    

im. mjr Rudolfa Majewskiego ps. „LEŚNIAK” 

 

OPIS KANDYDATKI: Związek Strzelecki STRZELEC Organizacja Społeczno 

Wychowawcza jest kontynuatorem istniejącego w okresie międzywojennym Związku 

Strzeleckiego. Celem Związku jest m.in.: działanie na rzecz niepodległości 

Rzeczypospolitej Polskiej i jej umacniania, wychowanie obywatelskie członków, 

wychowywanie członków Związku w duchu patriotycznym wokół takich wartości jak: 

Bóg, Honor, Ojczyzna. 

 

Już od początku działalności w Związku tj. od 1997 roku Monika Malczewska 

pokazała ogromne zaangażowanie w rozwój i podtrzymywanie tradycji patriotycznych 

a także rozpoczęła kultywowanie pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej 

Polskiej. Podczas codziennej pracy kładzie duży  nacisk na wychowanie patriotyczne, 

pamięć o poległych i zamordowanych w czasie walk o Niepodległą Polskę. Dzięki jej 

dużemu zaangażowaniu i uporowi Jednostka Strzelecka uzyskała proporzec,                   

który to w dniu 21 września 2011 roku Wicewojewoda Łódzki odznaczyła Złotym 

Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej a Panią Monikę Srebrnym  Medalem 

Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Jest także odznaczona brązowym                  

medalem ,,Za Zasługi dla obronności kraju”. 

 Jest realizatorem od 2007 miejskiego programu  dotyczącego wychowania 

patriotycznego i wychowania w duchu społeczeństwa obywatelskiego, 

podtrzymywania tradycji narodowej a także podtrzymywania i upowszechniania 

tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, obronności 

państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki jej staraniom  



Jednostka Strzelecka 1002 została opiekunem Kaplicy Pamięci Narodowej                       

im. Maksymiliana Kolbego w Tomaszowie Mazowieckim. W ciągu codziennej pracy 

kładzie nacisk także na pamięć o żołnierzach kombatantach II Wojny Światowej. 

Strzelcy zawsze towarzyszą w ostatniej drodze żołnierzom, weteranom II Wojny 

Światowej. Co roku jest organizatorem obchodów rocznicy śmierci Stefana 

Karaszewskiego – członka przedwojennego Związku Strzeleckiego poległego  

w bohaterskiej walce w Kosowie pod Moszczenicą. 

 Nawiązała współpracę z m.in. Związkiem Sybiraków, Radą Kombatantów i Osób 

Represjonowanych przy Staroście Tomaszowskim. Jest współorganizatorem 

miejskich obchodów rocznic i świąt państwowych. Dzięki zaangażowaniu m.in.                  

w wychowanie patriotyczne trud i wysiłek został doceniony poprzez wybór                            

jej na Wiceprzewodniczącą Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

 Cieszy się dużym autorytetem wśród młodzieży. Swoją postawą uzyskała                         

w środowisku  powszechny szacunek i zaufanie. Jest osobą o głębokiej empatii                     

i  wrażliwości społecznej, którą można stawiać za przykład młodemu pokoleniu.                  

Jest Strzelcem o wysokiej kulturze osobistej, skromnym i życzliwym instruktorem 

strzeleckim niezabiegającym o uznanie. Wszystkie podejmowane przez Nią działania 

są w ramach wolontariatu. Swoją postawą kształtuje postawy patriotyczne wśród 

młodych Polaków. 

 


